
 

 

   

Jacob Copeman 

Nado en Redhill (Reino Unido), Jacob Copeman obtivo o seu doutoramento no 2007 na 

Universidade de Cambridge (Reino Unido), despois de cursar un máster na mesma universidade 

e, no 2009, incorporouse ao Departamento de Antropoloxía Social da Universidade de 

Edimburgo (Reino Unido). 

No 2018, obtivo un ERC Consolidator Grant para o desenvolvemento do proxecto ROSA: 

Religion and Its Others in South Asia and the World. Cun orzamento de 2 M€, o 

proxecto ROSA examina as formas en que os individuos e as comunidades consideran, á vista 

ou en transcricións máis agochadas, cuestións sobre as normas relixiosas dominantes no sur de 

Asia. Malia que este proxecto se basea na etnografía de Asia Meridional, tamén se estende máis 

alá desta rexión, co fin de examinar as implicacións globais dos debates e accións críticas que se 

atopan alí. 

O doutor Copeman incorpórase, no 2021, ao programa Oportunius de Investigador Distinguido,  

adscrito á Facultade de Xeografía e Historia da USC, onde pretende rematar o proxecto ROSA. 

Na actualidade está á espera da posta en marcha dun novo Centro de Investigación sobre 

Paisaxes Culturais. 

O seu traballo enfócase nos eidos da antropoloxía médica, lingüística e relixiosa, e mais nos 

estudos sobre o sur de Asia en xeral. A meirande parte da súa investigación etnográfica levouse 

a cabo no norte da India, centrado no intercambio biolóxico e as economías de sangue, o ateísmo 

e a non relixión, a política dos nomes persoais e as prácticas de denominación, e mais as 

variedades de liderado espiritual. Durante o seu doutoramento afondou sobre as múltiples 

facetas da doazón de sangue na India, e isto permitiulle vencellar as discusións clásicas da teoría 

do don cos debates máis recentes da antropoloxía do corpo. A partir deste traballo, desenvolveu  

un interese non só polos gurús contemporáneos, senón tamén pola súa aparente antítese, os 

activistas non relixiosos. Este interese levoulle a participar na recente aparición do crecente eido 

da antropoloxía da non relixión secular. 

Entre os seus méritos científicos cabe salientar que foi investigador visitante en prestixiosas 

entidades de investigación, coma o Japan’s National Museum of Ethnology (Osaca), o Centre 

d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud (París), India’s National Law University (Nova Deli) e The 

Open University. 
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